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5.8.4 Fravigelser fra BAT
Sådan gør du
Virksomhed:
Hvis du som virksomhed har behov for, at BAT-konklusioner fraviges, skal der argumenteres for det i
ansøgningen. Der skal redegøres for årsagen til behovet, herunder de økonomiske konsekvenser.
Myndighed:
Hvis du i en konkret sag vurderer, at BAT-konklusioner kan fraviges, skal begrundelsen herfor fremgå af
afgørelsen.
Bemærk, at der kun undtagelsesvist kan ske en lempelse, medmindre der er tale om afprøvning af ny teknik.
Dette betyder, at der skal være særlige forhold, der taler for en lempelse. Hensynene skal også have en
betydelig vægt, for at man kan fravige hovedreglen. Dette gælder også, fordi der er tale om en fælles EUregel. Når sagerne begynder at opstå, og der tegner sig en praksis, vil Miljøstyrelsen vejlede herom.
Myndigheden skal desuden vurdere, om de områder, der påvirkes, har en sådan karakter, at der er behov for
at stille strengere krav, end hvad der svarer til BAT. Dette kan fx være tilfældet, hvis der er påvirkninger af
Natura 2000 områder.
HUSK, at Miljøstyrelsen skal orienteres om lempelser og dispensationer, fordi Miljøstyrelsen skal orientere
EU-Kommissionen herom. Godkendelsesmyndigheden eller tilsynsmyndigheden sender til dette brug en kopi
af afgørelsen om lempelse og/eller dispensation til Miljøstyrelsen, . Myndighedens vurdering og begrundelse
for lempelsen/dispensationen skal fremgå af afgørelsen.
Udskydelse af fireårs-fristen
Det er ikke muligt at udskyde fireårs-fristen, så virksomheder og myndigheder får længere tid til processen.
Den eneste dispensationsmulighed fra fireårs-fristen er i godkendelsesbekendtgørelsen § 40, jf. § 27. Dette
udskyder imidlertid ikke fristen for overholdelse, men er en permanent dispensation på enkelte områder
(grænseværdier).

Retsgrundlag
Godkendelsesbekendtgørelsen § 27, 28 og 29.
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For fireårs-fristen:
§ 27. Godkendelsesmyndigheden kan undtagelsesvist fastsætte lempeligere emissionsgrænseværdier end
de grænseværdier, der svarer til BAT-konklusionens opnåelige emissionsniveauer, når den vurderer, at
1. overholdelse af emissionsniveauerne vil medføre uforholdsmæssigt store omkostninger sammenlignet
med miljøfordelene på grund af anlæggets geografiske placering, de lokale miljøforhold eller anlæggets
tekniske egenskaber,
2. lempelsen ikke forårsager væsentlig forurening i strid med § 18, stk. 1, nr. 2, og
3. der opnås en høj beskyttelse af miljøet som helhed.
Stk. 2. Godkendelsesmyndighedens vurdering og begrundelse for anvendelsen af stk. 1 skal fremgå af
godkendelsen eller afgørelsen.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen orienterer Miljøstyrelsen om meddelte dispensationer.
Denne § står i afsnittet om revurdering.:
§ 40. Reglerne i § 24, stk. 3, og i §§ 25-29 finder tilsvarende anvendelse.

Senest opdateret d. 27-06-2014

BAT-konklusioner kan fraviges i tre situationer:
Ved afprøvning af ny teknik kan der dispenseres fra overholdelse af emissionsgrænser.
Dispensationen kan gives én gang i en periode op til ni måneder.
Hvis overholdelse af BAT-emissionsniveauerne vil medføre uforholdsmæssigt store omkostninger
sammenlignet med miljøfordelene, kan der undtagelsesvist fastsættes lempeligere
emissionsgrænseværdier.
Der kan stilles strengere krav, hvis der allerede er stillet sådanne i eksisterende afgørelser, eller
hvis omgivelsernes sårbarhed og kvalitet betinger dette.
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Bemærk: Sender du os en e-mail, vil oplysningerne blive registreret i vores centrale digitale system til videre
sagsbehandling.
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